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Ðế quốc Ba-tư đã tồn tại được 200 năm (536-331 T.C.). 

Các vua Ba-tư là:

➢ Si-ru (538-529 T.C.). Chiến thắng Ba-by-lôn (536 T.C.).

Ðưa Ba-tư lên địa vị đế quốc bá chủ thế giới.

Cho phép dân Do-thái trở về quê hương, để được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai.

➢ Cambyses (529-522 T.C.). Người ta tưởng rằng ông thời là Ạt-ta-xét-xe.

có chép ở E-xơ-ra 4:7, 11, 23 đã ra lịnh ngưng việc xây cất Ðền .

➢ Ða-ri-út I (Hystaspes) (521-485 T.C.).

Cho phép hoàn thành Ðền thờ (E-xơ-ra 6).

➢ Xẹt-xe (A-suê-ru) (485-465 T.C.). Nổi tiếng vì đã giao chiến với người Hy-lạp.

Ê-xơ-tê là hoàng hậu của ông. Mạc-đô-chê là thủ tướng của ông.

➢ Ạt-ta-xét-xe I (Longimanus) (465-425 T.C.). Rất khoan hồng đối với dân Do-thái.

Cho phép Nê-hê-mi, quan tửu chánh của mình, xây lại thành Giê-ru-sa-lem.

➢ Xẹt-xe II(424);Ða-ri-út II(Nothius) (423-405);Ạt-ta-xét-xe II(Mnemon) (405-358);

Ạt-ta-xét-xe III (Ochus) (358-338); Arses (338-335).

➢ Ða-ri-út III (Codomanus) (335-331). Ông bị Alexandre đại đế đánh bại năm 331 T.C.,

tại trận Arbela nổi danh trong lịch sử, gần vị trí thành Ni-ni-ve.

Ðó là lúc Ba-tư sụp đổ và Hy-lạp dấy lên.



Ê-xơ-tê
Tác giả: 

Không rõ Tác giả của sách Ê-xơ-tê rất có thể là một người Do Thái rất quen 

thuộc với triều đình Ba Tư. Cách mô tả chi tiết về cuộc sống và truyền thống 

của triều đình, cũng như các sự kiện xảy ra trong cuốn sách, chỉ ra tác giả là
một nhân chứng. Một số người cho rằng chính Mạc-đô-chê là tác giả.

Ngày viết:

Sách Ê-xơ-tê có thể được viết từ năm 460 đến năm 350 trước Công nguyên, trong nửa 

đầu của triều đại Vua A-suê-ru, người đã chọn Ê-xơ-tê làm hoàng hậu của mình. Trong 

khoảng thời gian này, những người Do Thái đầu tiên đã trở lại Giu-đa đang đấu tranh để 

thiết lập sự thờ phượng và xây dựng lại Đền thờ của Đức Chúa Trời ở đó. Nhưng Ê-xơ-

tê và Mạc-đô-chê, cùng với nhiều người Do Thái khác, đã chọn không quay trở lại Giu-

đa. Họ có vẻ hài lòng khi ở lại Su-sơ, thành phố thủ đô của Ba Tư, nơi câu chuyện được 

xảy ra.

Mục đích viết:

Mục đích của Sách Ê-xơ-tê là thể hiện sự quan phòng của Đức Chúa Trời, đặc biệt là 

đối với dân tộc được chọn của Ngài, Y-sơ-ra-ên. Sách Ê-xơ-tê ghi lại việc tổ chức Lễ 

Phu-rim và gìn giữ lễ Phu-rim này vĩnh viễn. Sách Ê-xơ-tê đã được đọc trong Lễ Phu-

rim để tưởng nhớ sự giải cứu vĩ đại của dân tộc Do Thái do Đức Chúa Trời mang lại 

qua Ê-xơ-tê. Người Do Thái ngày nay vẫn đọc sách Ê-xơ-tê trong lễ Phu-rim.



Ê-xơ-tê

Bản tóm tắt ngắn gọn:

Sách Ê-xơ-tê có thể được chia thành ba phần chính.

1/  Đoạn 1: 1-2: 18 - Ê-xơ-tê thay thế Vashti;

2/ Đoạn 2: 19-7: 10 - Mạc-đô-chê vượt qua Haman;

3/  Đoạn 8: 1-10: 3 - Y-sơ-ra-ên sống sót sau nỗ lực tiêu diệt họ của Ha-man.

Tiệc là chủ đề chính của cuốn sách này: có bảy bữa tiệc được ghi lại ( Ê-xơ-tê 1: 

3 , 9 ; 2:18 ; 5:4–5 ; 7:1–2 ; 8:17 ; và 9:17–22 ), và nhiều sự kiện đã được lên kế hoạch, 

âm mưu, hoặc phơi bày tại những bữa tiệc này. Mặc dù danh của Đức Chúa Trời không 

bao giờ được nhắc đến trong sách này , nhưng rõ ràng là người Do Thái ở Su-sơ đã tìm 

kiếm sự can thiệp của Ngài khi họ nhịn ăn trong ba ngày ( Ê-xơ-tê 4:16). Mặc dù thực tế 

là luật cho phép tiêu diệt chúng được viết theo luật của người Mê-đi và Ba Tư, khiến nó 

không thể thay đổi, nhưng con đường vẫn được dọn dẹp để những lời cầu nguyện của 

họ được đáp lại. Ê-xơ-tê đã mạo hiểm mạng sống của mình bằng cách đi trước mặt vua 

không phải một lần mà là hai lần, ( Ê-xơ-tê 5:1–2 ; 8:3 ). Ê-xơ-tê không bằng lòng với 

sự hủy diệt và tàn bạo của Ha-man; Ê-xơ-tê có ý định cứu dân tộc của mình. Tổ chức 

lễ Phu-rim được viết và lưu giữ cho mọi người xem và vẫn còn được gìn giữ cho đến 

ngày nay.

https://biblia.com/bible/esv/Esther%201.3
https://biblia.com/bible/esv/Esther%201.9
https://biblia.com/bible/esv/Esther%202.18
https://biblia.com/bible/esv/Esther%205.4%E2%80%935
https://biblia.com/bible/esv/Esther%207.1%E2%80%932
https://biblia.com/bible/esv/Esther%208.17
https://biblia.com/bible/esv/Esther%209.17%E2%80%9322
https://www.gotquestions.org/Book-Esther-God.html
https://biblia.com/bible/esv/Esther%204.16
https://biblia.com/bible/esv/Esther%205.1%E2%80%932
https://biblia.com/bible/esv/Esther%208.3


Ê-xơ-tê

Những câu chính:

Ê-xơ-tê 2:15 - Đến phiên E-xơ-thê, con gái A-bi-hai, con nuôi Mạc-đốc đến với vua, cô 

không xin gì hết, ngoại trừ những vật dụng thái giám Hê-gai, quản đốc hậu cung chỉ 

định. Mọi người gặp E-xơ-thê đều mến chuộng. 

Ê-xơ-tê 4:14- Nếu bà cứ lặng yên lúc này, dân Do thái sẽ được giải cứu bằng cách 

khác, nhưng bà và cả gia đình sẽ bị diệt vong. Biết đâu bà được làm hoàng hậu cũng 

chỉ vì cơ hội này?"

Ê-xơ-tê 6:13 - Ha-man kể cho Xê-rết, vợ ông và các bạn nghe chuyện vừa xảy ra. Họ 

nói: "Đối với Mạc-đô-chê, ông bắt đầu thất thế rồi. Nếu nó đúng là người Do-thái, ông 

chẳng bao giờ thắng được nó đâu, nhưng chắc chắn sẽ bị thảm bại."

Ê-xơ-tê 7: 3 - Hoàng hậu E-xơ-thê đáp: "Nếu vua rộng lòng thương xót và nếu được vua 

đẹp lòng, cầu xin vua cứu mạng sống tôi, và mạng sống dân tộc của tôi.

https://biblia.com/bible/esv/Esther%202.15
https://biblia.com/bible/esv/Esther%204.14
https://biblia.com/bible/esv/Esther%206.13
https://biblia.com/bible/esv/Esther%207.3


Đế chế Ba Tư bao gồm nhiều khu vực. Nó bao gồm các quốc gia ngày nay là 

Israel, Jordan, Syria, Iraq, Iran Afghanistan, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đế quốc Ba-tư (536-330 T.C.).



Vua A-suê-ruĐoạn:1

Xảy trong đời vua A-suê-ru, --- tức A-suê-ru kia mà cai trị trên một trăm hai mươi bảy 

tỉnh, từ Ấn Độ cho đến Ê-thi-ô-bi.  Vua ngự ngôi vương quốc tại Su-sơ, kinh đô người.



Bữa tiệc yến của A-suê-ru - quan cai của hàng tỉnh Đoạn:1

Năm thứ ba đời trị vì mình, người bày ra một bữa tiệc yến cho hết thảy quan trưởng và 

thần bộc mình, cùng các quan cai của hàng tỉnh đều ở trước mặt người. Trong nhiều 

ngày, tức trong một trăm tám mươi ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước 

và sự oai nghi rực rỡ của người.



Bữa tiệc yến của A-suê-ru - dân sự ở tại kinh đô Su-sơĐoạn:1

Khi các ngày đó đã qua rồi, vua bày đãi hết thảy dân sự đương có ở tại kinh đô Su-sơ, 

hoặc lớn hay nhỏ, một cuộc tiệc yến bảy ngày, tại nơi hành lang của thượng uyển



Hoàng hậu Vả-thiĐoạn:1

Hoàng hậu Vả-thi tướng mạo bà rất tốt đẹp



Bữa tiệc yến của Vả-thi - các người nữ tại cung vua Đoạn:1

Hoàng hậu Vả-thi cũng đãi một bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua A-suê-ru.



Hoàng hậu Vả-thi không khứng đến theo mạng của vuaĐoạn:1

Qua ngày thứ bảy, vua uống rượu hứng lòng rồi, bèn truyền cho bảy hoạn quan hầu 

chực vua A-suê-ru, dẫn hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt vua, đội mão triều hoàng hậu, 

đặng tỏ ra phết lịch sự của bà cho dân sự và cho các quan trưởng xem thấy; vì tướng 

mạo bà rất tốt đẹp. Nhưng hoàng hậu Vả-thi không khứng đến theo mạng của vua 

truyền bởi các hoạn quan.



vua A-suê-ru nổi giận dữĐoạn:1

Nhưng hoàng hậu Vả-thi không khứng đến theo mạng của vua truyền bởi các hoạn quan



Đoạn:2 Bàn Luận, làm gì với Hoàng hậu Vả-thi 

✓vì việc nầy đồn ra trong các người nữ, khiến họ khinh bỉ chồng mình, nói rằng vua 

A-suê-ru có biểu dẫn hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt vua, mà nàng không có đến.

✓Ngày nay, các vợ quan trưởng Phe-rơ-sơ và Mê-đi mà đã hay việc hoàng hậu đã làm, 

cũng sẽ nói một cách với chồng mình, rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận.

✓Nếu đẹp ý vua, khá giáng chiếu chỉ, chép vào trong sách luật pháp của nước rằng:

Vả-thi sẽ chẳng còn vào đến trước mặt vua A-suê-ru nữa; 

Vua khá ban vị hoàng hậu của Vả-thi cho một người khác tốt hơn nàng.

Vua A-suê-ru hỏi bàn 

bảy quan trưởng của 

nước, theo luật pháp 

chúng ta phải xử ta 

phải xử hoàng hậu Vả-

thi thể nào?

✓Vả-thi chẳng những 

làm mất lòng vua mà 

thôi, nhưng lại hết thảy 

những quan trưởng, 

và dân sự ở trong các 

tỉnh của vua A-suê-ru;



Đoạn:1 Hoàng hậu Vả-thi bị truất phế                                               



Đoạn:2 Tìm hoàng hậu thế cho Vả-thi                                               

Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp; và xin vua 

hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm hiệp hết thảy nữ đồng 

trinh tốt đẹp, đến Su-sơ; là kinh đô, dẫn vào hậu cung, và giao phó cho Hê-gai, hoạn 

quan của vua, thái giám những cung phi; rồi phát cho chúng những hương phẩm cần 

dùng cho sự tẩy uế; hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua, khá lập làm hoàng hậu thế 

cho Vả-thi. Lời ấy đẹp lòng vua; vua bèn làm như vậy.



Người Giu-đa, tên là Mạc-đô-chêĐoạn:2

Ở tại kinh đô Su-sơ, có một người Giu-đa, tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu 

của Si-mê-i, chắt của Kích(1-Sa-mu-ên 9:1-3), người Bên-gia-min; người bị bắt dẫn 

khỏi Giê-ru-sa-lem với những kẻ bị bắt làm phu tù đồng một lượt với Giê-hô-gia-kim, vua 

Giu-đa.  Mạc-đô-chê đã sống qua các triều đại của một số vị vua Ba-by-lôn



Mạc-đô-chê bảo dưỡng Ha-đa-sa (tức là Ê-xơ-tê)Đoạn:2

Người bảo dưỡng Ha-đa-sa (tức là Ê-xơ-tê) con gái của cậu mình, vì nàng không có 

cha mẹ.



Ha-đa-sa (tức là Ê-xơ-tê)Đoạn:2

Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy, khi cha mẹ nàng đã 

qua đời rồi, Mạc-đô-chê nhận nàng làm con gái mình



Cô gái Ê-xơ-tê được chọn vào cung vuaĐoạn:2

✓Xảy ra khi mạng lịnh của vua 

và chiếu chỉ người đã được rõ 

biết, khi có nhiều con gái trẻ đã 

nhóm hiệp tại kinh đô Su-sơ, 

giao phó cho Hê-gai chưởng 

quản.

✓Ê-xơ-tê cũng được đem đến 

cung vua, giao phó cho Hê-gai, 

quan thái giám các cung phi.

✓Ê-xơ-tê đẹp lòng Hê-gai và 

được ơn trước mặt người, người 

lật đật ban cho nàng những 

hương phẩm cần dùng sự tẩy 

uế, và những vật nhựt dụng của 

nàng, cùng cấp cho nàng bảy 

con gái tơ chọn lấy trong cung 

vua; đoạn Hê-gai dời nàng với 

các con gái tơ vào trong một cái 

phòng tốt nhứt của cung phi tần.



Ê-xơ-tê chẳng bày tỏ thân phận và quê hương mình Đoạn:2

Ê-xơ-tê chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình; vì Mạc-đô-chê có dặn nàng đừng tỏ 

ra cho ai biết



Mạc-đô-chê muốn biết Ê-xơ-tê có bằng yên chăngĐoạn:2

Mỗi ngày, Mạc-đô-chê đi dạo chơi trước sân của cung các phi tần, để cho biết Ê-xơ-tê 

có bằng yên chăng, và nàng sẽ ra thể nào.



Mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vuaĐoạn:2

✓Mỗi con gái trẻ chiếu theo 

lệ định mà dọn mình cho 

tinh sạch trong mười hai 

tháng: sáu tháng dùng dầu 

một dược, sáu tháng dùng 

thuốc thơm, cùng những 

hương phẩm cần dùng về 

sự tẩy uế. Sau kỳ ấy đã 

mãn rồi, mỗi con gái trẻ 

theo phiên thứ mà đến cùng 

vua A-suê-ru

✓Buổi tối thì nàng đi đến, 

còn sớm mai trở về hầu 

cung thứ nhì. Nàng không 

hề vào cùng vua nữa, miễn 

là nàng đẹp ý vua, và được 

vua đòi tên mình



Tới phiên Ê-xơ-tê được đưa đến cùng vua Đoạn:2

✓Khi phiên Ê-xơ-tê

được đưa đến cùng vua 

A-suê-ru trong cung 

vua, nhằm tháng mười  

năm thứ bảy đời người 

trị vì.

✓Vua thương mến Ê-

xơ-tê nhiều hơn các 

cung nữ khác, và nàng 

được ơn tại trước mặt 

vua hơn những nữ đồng 

trinh; 



Vua lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.Đoạn:2

Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.



Bữa tiệc yến của A-suê-ru - cho bà Ê-xơ-têĐoạn:2

Vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Ê-xơ-tê; 

vua rộng tha thuế cho các tỉnh, và ban thưởng xứng đáng theo bực giàu sang của vua



Ê-xơ-têĐoạn:

Phần 2


